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UMOWA 

 

zawarta w dniu  ……………………………………………………………………….…. w Ełku pomiędzy  Gminą  Miasto 

Ełk,  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego  4,  19-300 Ełk ,   NIP 848-182-54-38 reprezentowaną przez 

mgr Leszka Marka Sobczaka dyrektora  Szkoły  Podstawowej Nr 7   z Oddziałami Integracyjnymi                      

w Ełku, ul. Jana Kilińskiego 48, 19-300 Ełk zwaną w dalszej części umowy zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej wykonawcą, w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru wykonawcy,  

w trybie zapytania ofertowego, zgodnie na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) niniejsza umowa, zwana 

dalej „Umową” nie podlega przepisom ww. ustawy  

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o szacunkowej 

wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w ramach 

projektu  „Moja przyszłość-rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Ełku” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, Strony zawierają Umowę o 

następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest zorganizowanie i realizacja 3 wycieczek do Powsina i Warszawy 

dla  uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, zgodnie z treścią 

niniejszej Umowy, zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do Umowy oraz złożoną Ofertą 

Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania wyjazdów edukacyjnych w sposób następujący: 



 

Część I. 1 wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – od 13.05.2019-do 

13.06.2019 

a) kompleksowa organizacja  jednodniowej wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 

dla 40 uczniów każda i  4 opiekunów, ze Szkoły Podstawowej nr 7   z Oddziałami Integracyjnymi w 

Ełku   

b) zapewnienie uczestnikom transportu z miejsca wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik w 

Warszawie i z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie do miejsca wyjazdu; 

c) bilety wstępu dla wszystkich uczestników wycieczki 

d)         realizacja programu wycieczki 

· seans w Planetarium 

· zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik 

· posiłek uczniów we własnym zakresie w restauracji McDonald’s 

d)           opiekę pilota; 

e)           ubezpieczenie NNW. 

Część II .  1 wyjazd edukacyjny do Ogrodu Botanicznego w Powsinie-od 13.05.2019- do 13.06.2019 

a) kompleksowa organizacja 1  jednodniowej wycieczki do Ogrodu Botanicznego w Powsinie dla 

40 uczniów każda i 4 opiekunów, ze Szkoły Podstawowej nr 7   z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku   

b) zapewnienie uczniom transportu z miejsca wyjazdu do Ogrodu Botanicznego w Powsinie  i z 

Ogrodu Botanicznego w Powsinie do miejsca wyjazdu, 

c) bilety wstępu  dla wszystkich uczestników wycieczki, 

d)          realizacja programu wycieczki 

· udział w zajęciach ekologicznych 

· prezentacja multimedialna 

· warsztaty ekologiczne 

· wycieczka terenowa 

· posiłek uczniów we własnym zakresie w restauracji McDonald’s 

· zwiedzanie kompleksu pałacowo- parkowego w Wilanowie, 

f)           opiekę pilota, 

g)          ubezpieczenie NNW. 

Część III.   1 wyjazd edukacyjny  do British Council w Warszawie- od 13.05.2019- do 13.06.2019 

a) kompleksowa organizacja 1 jednodniowej wycieczki do British Council w Warszawie dla 44 

uczniów i 4 opiekunów każda, ze Szkoły Podstawowej nr 7   z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku   

b) zapewnienie uczestnikom transportu z miejsca wyjazdu do Warszawy i powrotu do miejsca 

wyjazdu, 



 

c) bilet wstępu dla wszystkich uczestników wycieczki, 

d)          realizację programu wycieczki 

· udział uczniów w warsztatach BritishUp 

· przeprowadzenie testu Aptis for Teens 

· poczęstunek zapewniony przez British Council 

· zajęcia w Parku Trampolin 

· posiłek uczniów we własnym zakresie w restauracji McDonald’s 

e)          opiekę pilota, 

f)           ubezpieczenie NNW. 

3. Ostateczna liczba uczestników wycieczki, nie więcej niż 44 osoby, wskazana zostanie Wykonawcy 

przez Zamawiającego najpóźniej na 10 dni przed terminem wycieczki.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu szczegółowy program wycieczki 

najpóźniej na 10 dni przed każdym planowanym terminem wycieczki. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu kopii dokumentu ubezpieczenia 

najpóźniej na 2 dni przed terminem wyjazdu na wycieczkę. 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:  

-  środek transportu – zaleca się autokar do przewozu co najmniej 44 osób, dowóz 

zorganizowanej grupy  z miejsca wskazanego przez Zamawiającego  na miejsce wskazane w zleceniu i 

ich odwiezieniu (oferent musi zagwarantować kierowcę z prawem jazdy właściwej kategorii i 

możliwości techniczne do przewozu osób, zapewnić bezpieczne i higieniczne (klimatyzacja, 

ogrzewanie) warunki pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego; 

- pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych; 

- zapewnienia opieki licencjonowanego pilota na całej trasie wycieczki i opieki miejscowych 

przewodników w trakcie zwiedzania obiektów i miejsc, zgodnie z programem wycieczek; 

- pokrycia opłat wszystkich ujętych w programie biletów wstępu/wejść do zwiedzanych 

obiektów oraz organizację całodziennych zajęć w obiektach. 

Celem wyjazdów edukacyjnych jest rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów na zajęciach 

pozaszkolnych. 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie warunki, środki, wiedzę i doświadczenie 

konieczne do właściwego wykonania swoich obowiązków określonych w Umowie  oraz zobowiązuje 

się do ich wykonania z należytą starannością , wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej 

przez siebie działalności gospodarczej, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną oraz w oparciu o 

obowiązujące przepisy, normy i standardy. 

 



 

§ 2 

Wynagrodzenie 

Cena za organizację wycieczki to cena brutto zamówienia: 

Część 1.  

- za 1 wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 44 uczniów, 4 opiekunów i pilot/przewodnik 

wynosi brutto:……………………PLN (słownie złotych:  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..) 

Część 2.  

-  za 1 wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Powsinie dla 40 uczniów. + 4 opiekunów i pilot/przewodnik 

wynosi brutto:……………………PLN (słownie złotych:  …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..) 

Część 3. 

- za 1 wyjazd do British Council w Warszawie dla 40 uczniów. + 4opiekunów i pilot/przewodnik wynosi 

brutto:………………………………………… PLN (słownie złotych:  ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

ŁĄCZNA  wartość usługi wynosi ………………………..zł brutto (słownie złotych: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

 

2. Cena, określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca 

zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny przez cały okres obowiązywania umowy.  

§ 3 

Warunki płatności 

Po realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 

siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawioną pod względem rachunkowym i formalnym fakturę 

VAT.  

Nabywca:  

Gmina Miasto Ełk  

Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4  

19-300 Ełk  

NIP 848 182 54 38 

Odbiorca:  

Szkoły  Podstawowej Nr 7 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Ełku,  

ul. Jana Kilińskiego 48,  

19-300 Ełk 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni 

od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, uzależniony jest od terminu otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego 



 

od Instytucji Zarządzającej w ramach realizowanego Projektu. Zamawiający będzie informował 

Wykonawcę o przewidywanym terminie zapłaty. 

Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

Dostawca został poinformowany o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

§ 4 

Zmiany Umowy 

Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 

aneksu. 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w Ogłoszeniu. 

Przewiduje się możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:  

Terminu realizacji umowy; 

Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony 

jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków 

związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać 

opóźnieniom); 

§ 5 

Odstąpienie od Umowy 

Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach :  

§ w razie otwarcia likwidacji Wykonawcy, 
§ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
§ zwłoka w wykonaniu Umowy przekroczy 7 dni.  
§ w przypadku dostarczenia towaru o parametrach gorszych niż określone w ofercie 

Wykonawcy. 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 

prawidłowo części Umowy. Stan zaawansowania wykonania Umowy określać będzie protokół 

zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Odstąpienie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  i  2,  winno  nastąpić w  formie  pisemnej  pod  rygorem  

nieważności. 



 

Zamawiający zastrzega możliwość niezwłocznego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej Umowy, w tym m.in.:  

Stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia i realizacji 

przedmiotu umowy oraz nieuwzględniania wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas dostaw 

przedmiotu zamówienia. 

Uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych 

z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia 

Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 6 

Inne postanowienia 

W zakresie nie uregulowanym Umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego.  Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJACY:         WYKONAWCA:         

 


